
 

 

 

 
Az MKE  

Pest Megyei Szervezetének Hírlevele 
2009 

 
 
Kedves Kollégák! 

 
Mielőtt a 2009. évi munkatervünk megjelenik a honlapunkon, és nagyjából véglegessé válik, 
egy előzetes Hírlevéllel adunk tájékoztatást! Felszabadítjuk tehát a szellemet, mindenki tehet 
hozzá valamit!  

 

Kérjük régi és leendő tagjainkat, hogy az első helyen esedékes 4000,-Ft-ot (regisztrációs 
díj és a tagdíj együtt) illetve a második helyen fizetendő 3000,-Ft -ot(regisztrációs díj) 
legkésőbb február 28-ig fizessék be!!! A nyugdíjasoknak és a GYES-en lévőknek továbbra 
is 1000,-Ft-ot kell fizetniük. Mint ismeretes, az intézmények testületi tagdíjjal 
támogathatják törekvéseinket. Ennek mértéke 20.000,-Ft. Ezúton is megköszönjük 
Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs, Cegléd, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Monor, Nagykőrös, 
Százhalombatta, Szigethalom városi könyvtárai valamint a Pest Megyei Könyvtár 
vezetőjének, hogy évek óta rendszeresen számíthatunk ily módon is támogatásukra. Ez évben 
is reméljük, hogy tovább fog növekedni azon városi könyvtárak száma, melyek a testületi 
tagdíj befizetésével kiemelten segítik kitűzött céljaink elérését! 
 
Várjuk tehát a másik 30 városi könyvtár jelentkezését! Különösen azokét, akik – 
aránylag – könnyebb anyagi helyzetben vannak. 
 
Tagdíjat a következő átutalási számra be lehet fizetni:  11742087-20022992 
 
Kérjük a nagyobb könyvtárakat, szedjék össze a tagoktól a díjat, és egy összegben 
fizessék be, természetesen a nevek föltüntetésével! 
 
A kisebb könyvtárak munkatársai is átutalhatják a tagdíjat a fenti számlaszámra, de kérhetnek 
csekket is a befizetéshez – Gerber Györgytől. 
A határidőt kérjük – a tavalyi évben tapasztalt fegyelemmel - tartsátok be! Programjaink 
szervezésekor továbbra is figyelemmel leszünk arra, hogy kik a fizető tagjaink.   
 
Egyesületi ügyekben is rendelkezésünkre áll egy levelezőlista, melynek címe:  
pmko@listserv.iif.hu   Kérjük, használjátok!  
 

Ez évben is kérjük azoknak a nevét, akik Téka-díjat kaphatnak, tehát 25 éve dolgoznak Pest 
megye könyvtárügyében. 
 



2007-ben létrehoztuk és a múlt esztendőben már nagy érdeklődés kísérte a 
gyermekkönyvtárosok és a tájékoztató könyvtárosok Műhelyeit. Az idén tovább folytatódik 
szervezésükben a közös gondolkodás/munka. Az ezekre vonatkozó kérdéseket, felajánlásokat 
Szamosvári Marikának és Béres Magdinak (gyermekkönyvtáros műhely), valamint Fülöp 
Mirzának (olvasószolgálatosok) jelezzétek! 

 

A nyugdíjasok listáját folyamatosan frissítjük, Béres Magdinál jelezzétek, ha valaki 
nyugdíjba ment!  
 
Kedves Fiatal Barátaink! 
Az elmúlt esztendőben Szervezetünk új díjat alapított Nagy Ferenc-díj néven. Ezt az a 
könyvtáros munkakörben dolgozó kaphatja meg, aki az alábbi kritériumoknak megfelel:  

� nem töltötte még be a 35. életévét,  
� minimum három éve megszakítás nélkül tagja az MKE Pest Megyei Szervezetének,  
� aktívan részt vesz az Egyesület életében, valamilyen szervezési, lebonyolítási, előadói 

stb. munkát végez,  
� szakmai munkája kiemelkedő  

A díjra érdemesnek tartott személyre - a megadott listán szereplők közül választva – minden 
egyesületi tag javaslatot tehet, dönteni a PEMEKSZ vezetősége fog többségi szavazással.  
A díjazott kolléga oklevelet kap, és pénzdíjban részesül. A pénzdíj Nagy Ferenc özvegye, 
Bollobás Boglárka által felajánlott pénzösszeg kamatából, valamint a szervezet által 
felajánlott összegből tevődik össze. 
Reméljük, hogy meglévő és leendő ifjú tagjainkat megérinti a közösségért tenni akarás 
szelleme, és mind többen válnak aktív tagjává Szervezetünknek. Várjuk tehát azok 
jelentkezését, akik az alábbi programtervezet ismeretében, szívesen osztoznának velünk a 
feladatok végzésében. 
Kérjük a tagjainkat és az intézményvezetőket, tegyék meg javaslataikat a Nagy Ferenc-
díjra április 30-ig! 

 
Programjaink 2009-ben (előzetes terv!) 

 

Olvasószolgálatos műhely  
 
Február 4. Budakeszi 
A statisztikai adatok gyűjtése a SZIKLA program segítségével. 
Az előadók közt lesz Szilágyi Loránd is! 
 
Október 14. Csévharaszt 
Tájékoztatás a gyakorlatban címmel, a tavaly, Érden megkezdett közös gondolkodás 
folytatása Fóthy Zsuzsanna vezetésével. 
 

Gyermekkönyvtáros műhely 
 
Április 22. Százhalombatta 
Gyermekkönyvtárak szerepe az esélyegyenlőség növelésében: drámapedagógia, 
gyermekrajzok elemzése 
 
November 4. Vác 
Gyermekkönyvtárak a statisztika tükrében. 
Tervezett előadó és beszélgetésvezető: Gerber György 



 

Pest megyei könyvtárosok napja 
 
Az immár hagyományos éves találkozónk helyszínének megválasztását Pest megye 
millenniuma ihlette. Ugyanis a Veszprémi Püspökség Alapítólevelében Visegrád Vármegyét, 
Pest megye történelmi jogelődjét 1009-ben említették meg először. Ennek az 1000. 
évfordulónak jegyében hívjuk, várjuk a kollégákat – a nyugdíjasokat is! – erre, a némi 
gyalogtúrázási lehetőséggel egybekötött találkozónkra.  
E napon kerül sor Szervezetünk közgyűlésére, valamint a Téka-díj, illetve a Nagy Ferenc-díj 
átadására. 
 
Időpont: 2009. jún. 17.             Helyszín: Visegrád – Mogyoróhegy 
 
Egyéb 
 
Az MKE Zenei Könyvtáros Szekcióval tervezünk egy közös programot Érdre 2009. 
szeptemberében. Kérjük a zenei könyvtáros kollégákat, külön figyeljenek erre a fölhívásra 
majd! 
 
 

Programjaink lebonyolításához egy „prózai” megjegyzés: anyagi lehetőségeink csak azt 
teszik lehetővé, hogy egy-egy helyszínen kisebb „fogadás” (kávé, pogácsa, víz) legyen! 
(Eddig a tagdíjak mellett a pályázati pénzek biztosították a megfelelő anyag hátteret, de ez 
most nem áll rendelkezésünkre.)  
 
 
 

Szakmai út Dél-Lengyelországba 
 
Június 25-28. között tervezzük az idei tanulmányutunkat, melynek során Dél-Lengyelország 
rengeteg magyar vonatkozású nevezetességét tekintjük meg. Felkeressük többek közt 
Zakopanét, Nedec várát, Debno fatemplomát, Ószandecet, (Dunakeszi testvérvárosát) és 
tutajon „áttörünk” a Dunajec hátán a Kárpátokon.  
 
Tagjaink számára a várható költség: 40 000,-Ft  
 
Kérjük az érdeklődőket, hogy jelentkezzenek Sebestyénné M. Ewa kolléganőnknél! 
sebestyenewa@csukalib.hu  
 
Szeretnénk elkerülni a tavalyi „anomáliákat”, kérjük, ezt egy hónapon belül tegyétek meg! 
(Persze ez  csak a szándék lenne, de ez is sokat jelent a szervezés szempontjából!) 
 
 
Végezetül hadd hívjuk föl a figyelmet honlapunkra 
Itt elolvasható a beszámoló a múlt évi munkánkról, az archívumban fotók is találhatók. 
Kérünk benneteket, ha valami adatváltozás van (könyvtárak, tagok listája, elérhetőségek stb.) 
jelezzétek a Pest Megyei Könyvtárnak és Jancskár Jutkának. 
 
 
 



Összefoglalva: 
 

� mindenkit várunk a programokra 
� kérjük, a tagdíjat mindenki fizesse be február 15-ig 
� figyeljétek a honlapot, jelentsétek a változásokat 
� községi könyvtárosok jelentkezését várjuk Damner Erzsébetnél (Csévharaszt), 

illetve Dr. Kovács Csillánál (Pest Megyei Könyvtár) 
� várjuk a javaslatokat a Téka-díjra és Nagy Ferenc-díjra 
� kirándulásra jelentkezési szándék beküldése február végéig 

 
Szeretnénk, ha egymásra, egymás munkájára odafigyelve érnénk el egyre jobb eredményeket, 
támogatnánk egymást a nehézségekben – és így talán előre léphetünk az olvasók, a 
„használók” érdekében! Mert azt gondoljuk, nem a könyvtárakért, hanem az olvasókért, a 
látogatókért való összefogás az elsődleges! 
 
Mindenkinek erőt, kitartást, optimizmust, valamint sok olvasót (használót) kívánunk! 
 

 
Érd-Szentendre 2009. január 27. 
 
 
 

Üdvözlettel:        Bazsóné Megyes Klára  Gerber György 
                          elnök sk        titkár sk 


